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A 11. helyért:
Brazília-Kazahsztán 5-9 (1-4, 2-2, 0-1, 2-2)
Angelo Coelho, szövetségi kapitány (BRA):
„Sok hibát vétettünk az első félidőben. Ezek után nagyon nehéz volt felállítanunk a
védelmünket, és ez nem is sikerült.”
Murat Shakenov (KAZ):
„A mérkőzés végéig vezettünk. Úgy történt minden, ahogy elterveztük. Örülünk a 11.
helynek.”
A 9. helyért:
Japán-Spanyolország 11-13 (2-1, 4-6, 3-4, 2-2)
Omoto Yoji, szövetségi kapitány (Japán):
„Nagyon örülök, hogy a vízilabda Mekkájában játszhattunk. Némileg csalódást okozott, hogy
nem kerültünk a legjobbak közé és nem játszhattunk a legerősebb európai csapatok ellen,
ennek ellenére ez egy fantasztikus élmény volt.”
David Martin, szövetségi kapitány (Spanyolország):
„Általában a legjobbak között szoktunk végezni a világbajnokságokon. Sajnos, ezúttal
nagyon nehéz meccseink voltak, de nagyon fontos volt, hogy a végén két győzelemmel
zárjunk, ami sikerült is a legutóbb a kazahok, és ma a japánok ellen. Most már a következő
vb-re készülünk. Több meccset kell majd játszanunk, hogy tapasztalatot gyűjtsünk. Aztán
majd meglátjuk, tudunk-e javítani a mostani helyezésünkön.”
Az 5-8. helyért
Montenegró-Oroszország 9-8 (1-1, 4-2, 2-4, 2-1)

Vladimir Gojkovic, szövetségi kapitány (montenegrói):
„Mindig nehéz helyosztókon játszani, az oroszok ellen ez most különösen kemény meccs
volt. A védelmünk remekül működött, ezért a támadásokra tudtunk összpontosítani.
Természetesen az eredménnyel is elégedett vagyok, jónéhány fiatal játékosunknak remek
tapasztalat volt a világbajnokság. Majd meglátjuk, két nap múlva, hogy fog menni az ötödik
helyért.”
Drasko Brguljan (montenegrói):
„Ma sokkal jobban játszottunk, mint a görögök ellen. Mi egy olyan csapat vagyunk, akik a
védekezésükkel tudják megnyerni a mérkőzést, soha nem játszunk sok gólos meccseket. Ha
továbbra is ilyen jól működünk védekezésben, nincs okunk aggodalomra. Fiatal még ez a
válogatott, már a következő olimpiai ciklust kezdtük el, az idősebb játékosok közül többen
visszavonultak. Viszont Ivovic vissza fog térni a csapatba, vele biztosan erősebbek leszünk.”
Sergey Evstigneev, szövetségi kapitány (orosz):
„Nehéz meccs volt, jó kezdés után, a végefelé sajnos elkövettünk pár hibát. Mindig nehéz
dolgunk van a délszláv csapatok ellen. A következő meccsen mindenképpen nyernünk kell.”
Roman Shepelev (orosz):
„Jó meccs volt, szoros csata, de sajnos kihagytunk pár fontos helyzetet, amelyek végül
döntőnek bizonyultak. A következő meccsen a győzelemért fogunk játszani.”
Ausztrália-Olaszország 4-8 (2-4, 2-2, 0-0, 0-2)
Elvis Fatovic, szövetségi kapitány (Ausztrália):
„Azt hiszem, messze ez volt a legjobb mérkőzésünk a világbajnokságon. A torna egyik
legjobb csapata ellen játszottunk, úgyhogy nagyon kemény meccs volt. Nagyon jó volt a
védelmünk, úgyhogy elégedett vagyok az eredménnyel. A célunk az volt, hogy a legjobb
nyolcban végezzünk. Remélem, a maihoz hasonló lelkesedéssel játszik majd a csapat
Oroszország ellen is és megszerezzük a hetedik helyet.”
Lachlan Hollis (Ausztrália):
„Jó meccs volt, jól játszottunk, különösen az első félidőben. Az olaszok erősen kezdtek és a
későbbiekben is nagyon keményen játszottak, de nem hiszem, hogy sokkal jobbak lettek
volna. A tőlünk telhető maximumot adtuk a mai napon, és így teszünk majd a következő
mérkőzésen is, hiszen az lesz az utolsó.”
Alessandro Campagna, szövetségi kapitány (Olaszország):
„Nehezen szereztük meg az első gólunkat, de végül sikerült az első negyed végére előnybe
kerülnünk, amit a meccs végéig meg tudtunk tartani. Legközelebbi ellenfelünk Montenegró
csapata lesz, öt különösen tapasztalt játékossal, akik tényleg a világ legjobbjai közé
tartoznak. Még ha cserélnek is néhány poszton, akkor is remek meccs lesz.”

Alessandro Nora (Olaszország):
„Természetesen a legjobb négyben szerettünk volna végezni, de vesztettünk Horvátország
ellen, ezért most az ötödik helyet célozzuk meg. Megpróbálunk ugyanolyan jól játszani, mint
Montenegró ellen. Nagyon jól érezzük magunkat Budapesten, fantasztikus itt vízilabdázni,
ráadásul ez egy gyönyörű város és csodálatos a közönség.”
1. elődöntő
Görögország-Magyarország 5-7 (1-2, 3-3, 0-1, 1-1)
Theodoros Vlachos szövetségi kapitány (Görögország):
„Úgy vélem, nagyon jó mérkőzést vívtunk a világ egyik legjobb válogatottja ellen. Remek
volt a védelmünk, de sajnos akadtak problémák a támadójátékunkkal. A közönség nem
befolyásolt minket negatívan, de a hazaiaknak kifejezetten motiváló volt. Remek helyzeteink
voltak, ez a játék része, de igazán lehettünk volna szerencsésebbek egy kicsit néhány
lövésnél.”
Märcz Tamás szövetségi kapitány (Magyarország):
„Picit módosítottunk a játékunkon, a jobbszélső pozíciójára szerettük volna terelni a
támadásaikat, mert ott volt egy kis gyenge pontja a görög válogatottnak. Azt kértem a
játékosoktól, hogy ne essünk szét támadásban, mert türelmesnek kellett lennünk, tudtam,
hogy megjön majd a gól. Az emberelőnyön is változtattunk, mindenben egy kicsit, hogy még
tökéletesebb legyen a játékunk. Az elejétől fogva higgadtak voltunk, és ez nem is veszett el a
végéig.”
Manhercz Krisztián (Magyarország):
„Fantasztikus volt a védekezésünk, két negyed alatt kaptunk egy gólt az elődöntő második
félidejében, azt is három másodperccel a vége előtt, amikor a kispad velem együtt már a
közönséget éltette. Nagy Viktor ma is lehúzta a rolót, mi pedig kisegítettük a blokkokkal.
Most egy kicsit azzal szeretnénk foglalkozni, hogy bent vagyunk a döntőben, aztán az öröm
után majd elkezdünk készülni az ellenfélre.”
Zalánki Gergő (Magyarország):
„Mindig jó egy győztes meccs, kicsit izgalmasabbá tettük a meccset, mert nem minden
lövésünk jött be, de Nagy Viktornak ma nem lehetett gólt lőni, a védekezésünk pedig rajta
kívül is jól működött.”
Hárai Balázs (Magyarország):
„Nyertünk, nem gondoltuk, hogy fizikailag ilyen kemény meccs lesz. Felvették a kesztyűt a
görögök, a lényege nem változtat. Ki tudtuk szolgálni közönséget, akik ma is nagyon sokan
voltak. Nagyon köszönjük nekik, nagyon jó érzések vannak most bennem.”
2. elődöntő

Szerbia-Horvátország 11-12 (1-1, 4-4, 4-4, 2-3)
Milos Cuk (Szerbia):
„Ma nem találtuk fel jól magunkat. Sajnálom az elszalasztott döntőt, de ilyen a sport. A
mérkőzés után kezet nyújtottunk nekik, ma jobbak voltak. Ezt minél előbb el kell felejtenünk
és a görögökre kell koncentrálnunk és arra, hogy bronzéremmel távozzunk.”
Gojko Pijetlovic (Szerbia):
„Lehet, hogy jó, hogy így történt, az is lehet, hogy nem, az idő majd megmutatja. A
medencén kívül történtettekkel nem szeretnénk foglalkozni, a saját játékunkat kell
elemeznünk. Nem szabad csüggednünk, a lehető legjobban kell játszanunk Görögország
ellen, hogy ne szakítsuk meg az éremsorozatunkat. Ugyan nem ehhez szoktunk, de ebből is
tanulunk. Egy kiváló csapattól kaptunk ki, akinek ezúton is gratulálok és sok sikert kívánok
nekik a döntőhöz.”
Ivan Marcelic (Horvátország):
„Rendkívül kemény mérkőzés volt. Szerbia volt az eddigi legnehezebb ellenfelünk. Mindkét
csapat remekül játszott, de szerencsére nekünk sikerült nyerni.”
Ivica Tucak, szövetségi kapitány (Horvátország):
„A mai egy hatalmas győzelem, amit most meg is fogunk ünnepelni, de nem felejtjük el, hogy
az aranyéremért jöttünk. Magyarországnak nagyszerű csapata van, de megvan az
ellenszerünk ahhoz, hogy legyőzzük őket.”

